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1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti  

Pašlaik esošais 

novads, 

republikas pilsēta 

Pilsēta, pagasts 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss, 

vienības 
(vieta 110 grupā, sākot ar lielāko rādītāju; 

republikas pilsētai vieta 9 grupā)  
VRAA dati 

2014 2015 2016 2017 

Rēzeknes novads 1. Audriņu pagasts 

2. Bērzgales pagasts 

3. Čornajas pagasts 

4. Dricānu pagasts 

5. Feimaņu pagasts 

6. Gaigalavas pagasts 

7. Griškānu pagasts 

8. Ilzeskalna pagasts 

9. Kantinieku pagasts 

10. Kaunatas pagasts 

11. Lendžu pagasts 

12. Lūznavas pagasts 

13. Mākoņkalna pagasts 

14. Maltas pagasts 

15. Nagļu pagasts 

16. Nautrēnu pagasts 

17. Ozolaines pagasts 

18. Ozolmuižas pagasts 

19. Pušas pagasts 

20. Rikavas pagasts 

21. Sakstagala pagasts 

22. Silmalas pagasts 

23. Stoļerovas pagasts 

24. Stružānu pagasts 

25. Vērēmu pagasts 

-1,093  

(98) 

-1,212  

(102) 

-1,266  

(105) 

-1,292  

(102) 

Rēzeknes pilsēta 26. Rēzeknes pilsēta -2,257  

(9/9) 

-2,227  

(9/9) 

-1,934  

(9/9) 

-1,537  

(8/9) 

Viļānu novads 27. Dekšāres pagasts 

28. Sokolku pagasts 

29. Viļānu pagasts 

30. Viļānu pilsēta 

-1,337  

(106) 

-1,408  

(107) 

-1,386  

(106) 

-1,357  

(104) 

 

2. Apvienotā Rēzeknes novada teritorijas raksturojums 

 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” jaunveidojamo pašvaldību teritoriju izpētes darba materiāls 

 

Rēzekne ir otra lielākā Latgales pilsēta, ar nozīmīgu vietu Latvijas kultūrvēsturē. Tā izvietojusies 

paugurainajos Rēzeknes upes krastos, stratēģiski svarīgā vietā, kur krustojas vēsturiskie ceļi, kas no 

abām Krievijas lielpilsētām – Maskavas un Sanktpēterburgas – ved uz Rietumeiropu. Neraugoties uz 

240 km attālumu līdz Rīgai, izmantojot vilcienu, no Rēzeknes to iespējams sasniegt pat 2 stundās 43 

minūtēs. Izdevīgais novietojums ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Rēzeknes attīstībai.  

Rēzeknes kā lielākas apdzīvotās vietas pirmsākumi saistās ar 13. gs. uzbūvēto Livonijas ordeņa 

pili, kas turpmākajos gadsimtos kļuva par plašas apkārtnes administratīvo centru. 16. gs. pie pils jau bija 

izveidojies paliels ciems, kas, neraugoties uz postījumiem sekojošajos karos, vienmēr tika atjaunots un 

1773. gadā ieguva pilsētas tiesības.  

19. gs. reizē ar satiksmes ceļu būvniecību (Sanktpēterburgas–Varšavas šoseja 1836. g., dzelzceļš 

1860. g., Maskavas–Ventspils dzelzceļš 1904. g.), Rēzeknei no parastas Vitebskas guberņas apriņķa 
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pilsētas kļūstot par nozīmīgu transporta mezglu, pieauga arī tās ekonomiskā nozīme. Pirmā pasaules 

kara priekšvakarā iedzīvotāju skaits sasniedza 22,8 tūkst.  

Visai Latvijai nozīmīgi notikumi Rēzeknē risinājās Pirmā pasaules kara laikā. 1917. gada aprīlī 

te sanākušais Latgales latviešu 1. kongress, neraugoties uz gadsimtiem ilgušo latgaliešu administratīvo 

nošķirtību no pārējās Latvijas, lēma, ka Latgalei jāapvienojas ar pārējiem Latvijas novadiem. Latgaliešu 

paustā griba gan varēja īstenoties tikai trīs gadus vēlāk, kad pēc lielinieku padzīšanas no Latgales tā 

beidzot kļuva par Latvijas Republikas pilsētu. Kara gados iedzīvotāju skaits Rēzeknē bija samazinājies 

divkārt un, lai gan brīvvalsts laikā Rēzekne bija rosīga apriņķa pilsēta (6. lielākā Latvijā), tās iedzīvotāju 

skaits nepārsniedza 14 tūkst.  

Traģiski Rēzeknei bija Otrā pasaules kara gadi. 1941. gadā nacisti iznīcināja Rēzeknei vēsturiski 

nozīmīgo ebreju iedzīvotāju kopienu, bet 1944. gadā padomju aviācijas uzlidojumos tika sagrauta 

lielākā daļa pilsētas. Pēckara gados tikai neliela daļa vēsturiskās apbūves tika atjaunota. Forsētās 

industrializācijas apstākļos Rēzeknē tika būvētas lielas PSRS nozīmes rūpnīcas. Lielākās no tām 

(elektrobūvinstrumentu (REBIR) un slaukšanas iekārtu rūpnīcas, piena kombināts) katra nodarbināja 

vairāk nekā 1000 strādnieku, kurus nepietiekamā skaita dēļ jaunā vara lielā skaitā vervēja ārpus Latvijas. 

Rēzeknē kā vienā no septiņām republikas pakļautības pilsētām un rajona centrā vienlaikus tika izvietotas 

arī dažādas reģionālās un rajona nozīmes iestādes. Risinot dzīvokļu problēmu augošajam iedzīvotāju 

skaitam, pilsētā steigā tika būvētas tipveida daudzdzīvokļu ēkas. 1991. gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 

vēsturisko maksimumu – 43 tūkst.  

Okupācijas gados radikāli bija mainījies pilsētas iedzīvotāju sastāvs. Uzņēmīgākie un turīgākie 

rēzeknieši bija gājuši bojā kara gados un deportācijās vai emigrējuši. Pēckara gados daudzi uzņēmīgi 

rēzeknieši patvērumu no padomju represijām un bezcerības, kas Latgalē izpaudās īpaši skaudri, meklēja 

Rīgā un citur Latvijā, kur iespējas realizēties bija lielākas. Aizbraukušo vietā gan vadošus amatus, gan 

ierindas darbus ar retiem izņēmumiem pildīja padomju režīmam paklausīga “nomenklatūra” un 

strādnieki. Sociālistiskās komandekonomikas sabrukums, kas bijušajā PSRS iestājās 90. gados, 

pārsteidza nesagatavotu lielāko sabiedrības daļu arī Latvijā, tomēr pāreja uz brīvā tirgus ekonomiku 

veiksmīgāk noritēja tajos Latvijas reģionos, kurus sovetizācija bija skārusi mazāk. Rēzeknē kā lielā 

industriālā centrā, kur daļa iedzīvotāju bija vāji integrēta Latvijas sabiedrībā, tie nespēja izprast 

notiekošā cēloņus un problēmās vainoja atjaunoto Latvijas valsti. Pārmaiņām, kad bija zuduši Rēzeknes 

rūpnīcu garantētie noieta tirgi “sociālistiskajā nometnē” un tiem ar savu produkciju bija jākonkurē 

brīvajā tirgū, spēja piemēroties tikai daži no lielajiem Rēzeknes uzņēmumiem. Visveiksmīgāk tas 

izdevās Rēzeknes gaļas kombinātam, kas joprojām ir viens no lielākajiem pilsētas uzņēmumiem 

(pievienotā vērtība1 – 3,7 milj. EUR). Ilgi un neatlaidīgi cīnījies ar skarbajiem ārvalstu tirgu iekarošanas 

izaicinājumiem, lielākais no pilsētas uzņēmumiem – “REBIR” tagad elektroinstrumentu ražošanas 

pamatdaļu pārcēlis uz Ķīnu. Tikmēr par lielākajiem Rēzeknes rūpniecības uzņēmumiem kļuvušas divas 

pilnīgi no jauna uzbūvētas ražotnes – “Verems” (pievienotā vērtība kokapstrādē – 13,5 milj. EUR) un 

“Leax Rēzekne” (pievienotā vērtība metālapstrādē – 4,7 milj. EUR). Jāatzīmē, ka abas šīs ražotnes 

investori uzbūvējuši pilsētas pievārtē, bet ārpus tās administratīvajām robežām, raisot jautājumus, kāpēc 

tik lielām investīcijām netika izvēlēta kāda no stagnējošām rūpnieciskajām zonām pilsētas teritorijā. 

Pēdējo gadu laikā dažas no tām pilsētas pašvaldība, piesaistot ES finansējumu degradēto teritoriju 

revitalizācijai, sagatavojušas uzņēmējdarbības veikšanai. Cerams, ka pilsētas pašvaldībai tas palīdzēs 

investoru piesaistē Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā veiksmīgāk, nekā tas izdevies līdz šim. Citi 

lielākie Rēzeknes uzņēmumi bez nosauktajiem pašlaik ir “Rēzeknes slimnīca” un “Latvijas dzelzceļš”. 

Par lielāko pašvaldību izaicinājumu pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi energoneefektīvās un 

nekvalitatīvi būvētās padomju laika infrastruktūras un dzīvojamā fonda apsaimniekošana postpadomju 

pilsētu mikrorajonos un lauku ciematos. Izmantojot ES fondu piedāvātās iespējas, arī Rēzeknes pusē 

                                                      
1 Šeit un turpmāk termins “pievienotā vērtība” attiecināts uz “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” aprēķiniem par 

attiecīgajā teritorijā darbojošos uzņēmumu (ar vismaz 70 tūkst. EUR apgrozījumu) vietējo vienību 2017. gadā 

radīto pievienoto vērtību.  
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aktīvi tiek pārbūvētas komunikācijas un ielas, labiekārtota publiskā telpa, renovētas sabiedriskās ēkas, 

vietām arī dzīvojamās, daudzviet kļūstot par košāko akcentu pelēkajā padomju laika apbūvē. Lielais 

Rēzeknes novads viens no pirmajiem Latvijā spēja visiem pagastu centriem nodrošināt melnā seguma 

ceļu pieslēgumu nokļūšanai novada centrā. No jauna uzbūvētā koncertzāle “Gors” un radošo 

pakalpojumu centrs “Zeimuļs” kļuvuši par nozīmīgākajiem Rēzeknes kā Latgales kultūras centra 

objektiem un pilsētas jaunajām vizītkartēm reizē.  

Kopā ar piepilsētas teritorijā esošajiem uzņēmumiem Rēzekne gadā rada pievienoto vērtību 142 

milj. EUR apmērā, kas ir 7. augstākais rādītājs starp attīstības centriem. Rēzeknē strādā un izmanto tajā 

pieejamos pakalpojumus iedzīvotāji ne tikai no Rēzeknes un Viļānu novada, bet arī no Balvu, Ludzas, 

Preiļu un Gulbenes ietekmes areāliem – reģiona, no kura kopumā zemās uzņēmējdarbības aktivitātes 

dēļ iedzīvotāji aizplūst visstraujāk. Rēzeknes kā reģionālā centra misija būtu radīt apstākļus, lai vismaz 

daļa šo aizbraucēju nedotos uz Rīgu, Pierīgu vai ārzemēm, bet varētu strādāt un dzīvot Rēzeknē vai tās 

tuvumā. Rēzeknei vēl ir liels neizmantotais ekonomiskais potenciāls. Tā apguvi būtu iespējams 

paātrināt, ja lielāka publiskā finansējuma daļa nekā līdz šim tiktu novirzīta uzņēmējdarbībai svarīgās 

infrastruktūras veidošanai. Taču to traucē augošās izmaksas publisko pakalpojumu tīkla uzturēšanai, 

kas, samazinoties iedzīvotāju skaitam, kļūst aizvien neefektīvāks. Risinājums – koncentrēt dārgākos 

pakalpojumus vietās ar pietiekamu iedzīvotāju skaitu – tiek ieviests daudz gausāk, nekā to prasa reālā 

situācija.  

Spilgtākais piemērs tam ir skolu tīkls, kā uzturēšanai tiek tērēta lielākā pašvaldību budžeta sadaļa. 

Nesadarbojoties un turpinot uzturēt savas vidusskolas un pamatskolas ar neatbilstošu skolēnu skaitu, 

pašvaldības rada situāciju, kad nepietiekamais skolēnu skaits uz 1 skolotāju neļauj pedagogiem nopelnīt 

adekvātu atalgojumu, kas rezultējas kvalificētu pedagogu trūkumā un izglītības kvalitātes kritumā. 

Rēzeknes novadā vēl darbojas tradīcijām bagātas vidusskolas ar pieredzējušiem pedagogiem, taču 

skolēnu skaits tajās nav pietiekams. Ņemot vērā, ka mazākumtautību vidusskolās notiek pāreja uz 

apmācību latviešu valodā, kvalificētu pedagogu trūkumu ar atbilstošām valsts valodas zināšanām 

Rēzeknes mazākumtautību skolās būtu jārisina, izmantojot novada pedagogu potenciālu, kas atbrīvotos 

pēc izglītības pakāpes samazināšanas nelielajās vidusskolās un pamatskolās. Šāda pieeja noteikti 

sekmētu jaunās rēzekniešu paaudzes veiksmīgāku integrāciju. 

Rēzekne un tai piegulošās pašvaldības ir vienas no lielākajām dotāciju saņēmējām no pašvaldību 

izlīdzināšanas fonda, jo iedzīvotāju maksātais ienākuma nodoklis nespēj segt pašvaldību augošos 

izdevumus. Cīnoties par nodokļu maksātāju skaita palielināšanu, Rēzeknes pilsēta tajā deklarētajiem 

iedzīvotājiem atcēlusi braukšanas maksu pilsētas sabiedriskajā transportā, tā panākot vairāku simtu 

novada iedzīvotāju pārdeklarēšanos Rēzeknē. Ja Rēzeknes pilsēta būtu pašpietiekama un nesaņemtu 

dotācijas no turīgāko pašvaldību iemaksām, šāda rīcība neraisītu jautājumus, tāpat kā atklātā peldbaseina 

būvniecība un miljoniem vērtā Kovšu ezera revitalizācija. Taču apstākļos, kad pilsētā trūkst līdzekļu 

uzņēmējdarbības veicināšanai, šie pasākumi, kādus neatļaujas finansēt pat pašpietiekamās pašvaldības, 

nekādā gadījumā nav atbalstāmi, jo no valsts interešu viedokļa tie ir neproduktīvi.  

Administratīvā reforma paredz Rēzeknes pilsētas apvienošanu ar bijušā rajona teritoriju – 

Rēzeknes un Viļānu novadiem, pārliekot akcentu no bieži vērojamās neproduktīvās savstarpējas šo 

pašvaldību konkurences uz integrētu un racionālu kopīgo resursu un pozitīvās pieredzes izmantošanu.  

Ar 59 tūkst. iedzīvotājiem apvienotais Rēzeknes novads būtu 5. lielākais Latvijā. Tomēr jāņem 

vērā, ka atbilstoši prognozēm līdz 2030. gadam iedzīvotāju skaits samazināsies par 22% – līdz 47 tūkst. 

Platības ziņā (2829 km2) Rēzeknes novads būtu viens no lielākajiem – 4. lielākais valstī, bet 

uzņēmējdarbībā radītās pievienotās vērtības apjoma ziņā (172,8 milj. EUR) – 10. lielākais. Tikai, rēķinot 

pievienoto vērtību uz 1 iedzīvotāju (2,9 tūkst. EUR), tas noslīdētu uz 22. vietu valstī, bet saglabātu 2. 

vietu Latgalē (aiz Līvānu novada – 3,8 tūkst. EUR).  
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Rēzeknes optimālais sasniedzamības areāls un VARAM piedāvātā apvienotā novada 

teritorija. Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” veidotās kartes 
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Uzņēmējdarbībā radītā pievienotā vērtība (apļa laukums proporcionāls vērtības apjomam) Viduslatgalē 

un Rēzeknes apkārtnē. Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” veiktās analīzes 
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3. Iedzīvotāju skaits un tā prognozes 

Pašlaik esošais novads Iedzīvotāju 

skaits 2018. gada 

sākumā (CSP) 

Izmaiņas pret 

2009. gadu 

Iedzīvotāju skaita 

prognozes uz 2030. gadu 
(Jāņa sēta, 2019) 

Rēzeknes novads 25274 -15% 20457 

Rēzeknes pilsēta 28156 -18% 21662 

Viļānu novads 5659 -16% 4441 

Apvienotais  

RĒZEKNES NOVADS  
59089 -17% 46560 

Vieta LV pēc ATR, 

sākot ar pēc iedz. sk. lielāko 
5 / 35  6 / 35 

 
(Avots: http://pv2017.cvk.lv/Activities un pašvaldību mājaslapas) 
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4. Budžets 
4.1. 2018. gada budžeta ieņēmumi un izdevumi 

2018. gada pamatbudžets (Izpilde no gada sākuma) 

BUDŽETS 
Rēzeknes 

novads 
% EUR/iedz. 

Rēzeknes 

pilsēta 
% EUR/iedz. 

Viļānu 

novads 
% EUR/iedz. 

KOPĀ IEŅĒMUMI 33 167 694 100% 1 312,3  49 077 397 100% 1 743,1  7 798 466 100% 1 378,1  

Nodokļu ieņēmumi 10 883 640 33% 430,6  16 150 346 33% 573,6  2 506 906 32% 443,0  

Ienākuma nodokļi 9 280 741 28% 367,2  14 898 747 30% 529,1  2 262 792 29% 399,9  

Īpašuma nodokļi 1 602 899 5% 63,4  981 684 2% 34,9  244 114 3% 43,1  

Nenodokļu ieņēmumi 527 097 2% 20,9  338 355 1% 12,0  185 305 2% 32,7  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 555 123 5% 61,5  1 890 488 4% 67,1  112 700 1% 19,9  

Ārvalstu finanšu palīdzība 26 540   1,1      -   0,0% - 

Transferti 20 175 294 61% 798,3  30 698 208 63% 1 090,3  4 993 555 64% 882,4  

Valsts budžeta transferti 16 561 006 50% 655,3  29 286 117 60% 1 040,1  3 481 147 45% 615,2  

t.sk.                   

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF 7 618 746 23% 301,4  4 488 502 9% 159,4  1 409 279 18% 249,0  

Pašvaldību budžetu transferti 3 612 215 11% 142,9  1 398 623 3% 49,7  1 509 937 19% 266,8  

                    

BUDŽETS 
Rēzeknes 

novads 
% EUR/iedz. 

Rēzeknes 

pilsēta 
% EUR/iedz. 

Viļānu 

novads 
% EUR/iedz. 

KOPĀ IZDEVUMI (atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām) 
34 176 064 100% 1 352,2 60 637 297 100% 2 153,6 7 374 431 100% 1 303,1 

Vispārējie valdības dienesti 3 585 500 10% 141,9 2 511 315 4% 89,2 863 729 12% 152,6 

Aizsardzība 0 0% 0,0 0 0% 0,0 0 0% 0,0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 0 0% 0,0 0 0,00% 0,0 45 371 1% 8,0 

Ekonomiskā darbība 6 380 701 19% 252,5 23 211 394 38% 824,4 2 311 443 31% 408,5 

Vides aizsardzība 0 0% 0,0 1 194 053 2% 42,4 0 0% 0,0 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3 356 925 10% 132,8 1 027 175 2% 36,5 386 288 5% 68,3 

Veselība 115 005 0,3% 4,6 73 961 0,1% 2,6 16 922 0,2% 3,0 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 427 806 7% 96,1 8 352 363 14% 296,6 414 263 6% 73,2 

Izglītība 14 832 419 43% 586,9 19 048 755 31% 676,5 2 818 377 38% 498,0 

Sociālā aizsardzība 3 477 708 10% 137,6 5 218 281 9% 185,3 518 038 7% 91,5 

(Dati: Valsts kases - Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2018. gada decembris), https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub) 

https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub
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4.2. 2019. gada budžeta ieņēmumu plāns 

Pašvaldība Budžeta ieņēmumu plāns*, euro EUR/iedz. 

Rēzeknes pilsēta 44 808 692 1591,4 

Rēzeknes novads 29 208 188 1155,7 

Viļānu novads 5 935 348 1048,8 

 

*pamatbudžets un speciālais budžets uz 31.03.2019., EUR 
(FM dati)  
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4.3. Administratīvie izdevumi 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 
(VARAM aprēķins) 
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Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2017 2018 (iespējamas izmaiņas) 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar mazāko 

īpatsvaru* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazāko 

īpatsvaru* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 

Rēzeknes novads 12,6 83 130,6 73 10,5 68 130,3 64 

Rēzeknes pilsēta 8,0 8/9 96,0 9/9 4,1 4/9 81,3 8/9 

Viļānu novads 14,1 98 139,5 82 11,5 78 140,7 73 
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4.4. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Iemaksas PFIF, EUR 
Dotācija no PFIF, % no visiem 

pašvaldības ieņēmumiem 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar lielākajām iemaksām* 
Rādītājs 

Vieta 101 dotāciju saņēmēja grupā, 
sākot ar mazāko īpatsvaru** 

Rēzeknes novads -8 358 855 82 28,6 97 

Rēzeknes pilsēta -5 966 042 7/9 13,3 5/6 

Viļānu novads -1 673 089 110 28,2 96 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

**republikas pilsētām vieta 6 dotāciju saņēmēju grupā 
(FM dati) 
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4.5. Pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar lielākajiem ieņēmumiem* 

Rēzeknes novads 367,3 102 

Rēzeknes pilsēta 511,2 8/9 

Viļānu novads 371,7 103 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(FM dati) 
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4.6. Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 
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Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2016 2017 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM apr.) 
Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM apr.) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar mazākajiem izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā,  
sākot ar mazākajiem izdevumiem* 

Rēzeknes novads 2 149,6 99 2 258,1 95 

Rēzeknes pilsēta 1 000,6 1/9 1 088,7 1/9 

Viļānu novads 1 612,3 39 1 738,6 35 
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5. Investīcijas 

Informācija par Eiropas Savienības fondiem (2014.-2020. gada periodā) un Emisijas kvotu izsoles instrumentu Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes, Viļānu novados: 
 

Rēzeknes novada pašvaldības iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

4.2.2. 

“Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 

ēkas energoefektivitātes uzlabošana  
263 208 218 080 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

225 207 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 

105,475 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

KOPĀ (ES fondi) 263 208 218 080 

Kopsavilkums – 1 projekts īstenošanas stadijā. 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Rēzeknes novada pašvaldības projekti:  

 SAM 5.4.1.1. projekts “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” tika noraidīts ERAF finansējuma trūkuma dēļ. 

 SAM 4.2.2. priekšatlasē tika iesniegtas 2 projektu idejas:  

- “Audriņu pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (ERAF finansējums – 492 258 EUR); 

- “Nagļu pagasta tautas nama ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (ERAF finansējums – 135 082 EUR). 

Vērtēšanas rezultātā šīs 4.2.2. SAM projekta idejas netika virzītas tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF finansējuma dēļ. No 205 

iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. rādītājus. Rēzeknes novada pašvaldības projekta idejas 

vērtēšanas rezultātā ierindojās attiecīgi 69.vietā un 86.vietā.  

 

Rēzeknes pilsētas domes iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai” 

Atbalsts komercdarbības attīstībai, 

atjaunojot industriālajām vajadzībām 

nepieciešamo publisko infrastruktūru, II 

kārta  

1 588 070 

 

1 216 587 

 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 25, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 1 785 360 €, sasniegtā vērtība 0, 

komersantu skaits, kas guvuši atbalstu – 6, sasniegtā vērtība 

– 0. 

Pabeigts 

2. 

Atbalsts komercdarbības attīstībai, 

atjaunojot industriālajām vajadzībām 

nepieciešamo publisko infrastruktūru I 

kārta.  

1 311 599 1 041 963 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 25, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 1 289 553 €, sasniegtā vērtība 0, 

komersantu skaits, kas guvuši atbalstu, sasniegtā vērtība – 4. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

3. 

4.2.2. 

“Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Pilsētas domes ēku kompleksa 

energoefektivitātes paaugstināšana  
772 625 541 274 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

352 769 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 63,37 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 
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4. 

Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas 

Viļānu ielā 10, Rēzeknē, 

energoefektivitātes paaugstināšana  

202 723 169 023 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

248 279 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 50,42 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 

5. 

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 

Metālistu ielā 2, Rēzeknē 

energoefektivitātes paaugstināšana  

2 041 615 450 000 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

268 756 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 52 CO2 

ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 

6. 

Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas 

P.Brieža ielā 28, Rēzeknē, 

energoefektivitātes uzlabošana  

885 797 84 000 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

45 769 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 9 CO2 

ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 

7. 

Rēzeknes pilsētas domes Sporta 

pārvaldes ēkas 18.novembra ielā 39, 

Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana  

1 180 722 400 000 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

285 550 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 56 CO2 

ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 

8. 

Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas 

ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, 

energoefektivitātes uzlabošana  

2 964 170 804 186 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

687 271 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 221 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

9. 

Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas 

Dārzu ielā 17, Rēzeknē, 

energoefektivitātes uzlabošana  

1 275 336 770 000 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

539 018 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 107 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

10.  

5.6.2. “Degradēto 

teritoriju atjaunošana” 

Industriālo teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados  

13 273 376 10 026 413 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 207, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 10 714 171 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 37,84 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

11. 

Uzņēmējdarbību veicinošās 

infrastruktūras izveide rūpniecisko 

teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas 

Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā  

5 659 030 2 681 103 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 95, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 3 500 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 4 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

 

 

Pabeigts 

12. 

Degradēto teritoriju atjaunošana, 

izveidojot biroja telpu un ražošanai 

paredzēto publisko infrastruktūru  

1 904 878 910 759 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 50, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 910 759 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 2 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

13. 

Atbalsts komercdarbības attīstībai, 

izveidojot Kovšu ezera parka darbībai 

nepieciešamo publisko infrastruktūru  

8 419 944 2 500 000 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 15, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 2 500 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 21,5 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 
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14. 
Publiskās infrastruktūras izveide 

viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai.  
22 099 973 

5 000 000 

 (t.sk. 

snieguma 

ietvara 

rezerve 

556 720) 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 95, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 5 000 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 2,1 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

 

Iesniegts 

KOPĀ (ES fondi) 63 579 858 26 595 308  

 

Emisijas kvotu izsoles instruments (EKII) 

Nr. 

p.k. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums  

Kopējās 

izmaksas, € 

EKII daļa, 

€ 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. Rēzeknes pilsētas dome 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana ar viedajām 

apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes 

pilsētā 

 

518 243 

 

362 770 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā 24,591 CO2 

ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

 

KOPĀ (ES fondu un EKII) projekti Rēzeknes pilsētā 

 

64 098 101 

 

26 401 358 

Kopsavilkums – 7 projekti pabeigti, 7 projekti īstenošanas stadijā, 1 projekts 

iesniegts.  

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Rēzeknes pilsētas domes projekti:  

 EKII ietvaros Rēzeknes pilsētas domes projekts Nr. EKII-2/12 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Rēzeknes Kultūras namā Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē” tika 

noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.  

Pašvaldībai vēl nav iesniegti projektu iesniegumi par ERAF finansējumu: 

 816 362 € publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai (SAM 3.3.1). 

 

 

Viļānu novada pašvaldības iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

4.2.2. “Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādē  

631 855 322 300 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

254 837 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 50,784 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Pabeigts 

2. 

Sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolā  

279 977 69 881 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

51 793 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 13,674 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Pabeigts 
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3. 
5.6.2. "Degradēto 

teritoriju atjaunošana" 

Industriālo teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados 

 

(Viļānu novada pašvaldība ir projekta 

sadarbības partneris) 

13 273 376 

 

10 026 413 

 

Jaunizveidoto darba vietu skaits, plānotā vērtība – 207 (t.sk. 

27 – Viļānu novadā), sasniegtā vērtība 0.  Nefinanšu 

investīcijas – plānotā vērtība – 10 714 170.66 € (t.sk. 1 617 

046,33 €  – Viļānu novadā), sasniegtā vērtība – 0.  Atjaunotās 

degradētās teritorijas platība – 37,84 ha (t.sk. 8,1 ha  – Viļānu 

novadā), sasniegtā vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

KOPĀ (ES fondi) 
 

14 185 208 

 

 

10 418 594 

 

Kopsavilkums – 2 projekti pabeigti un 1 projekts īstenošanas stadijā. 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Viļānu novada pašvaldības un SIA “Viļānu namsaimnieks” projekti:  

 SAM 3.3.1. priekšatlasē tika iesniegts 1 projekta idejas koncepts “Atbilstošas infrastruktūras nodrošināšana un uzņēmējdarbības attīstībai piemērotu teritoriju sakārtošana, 

veicinot novada ekonomisko attīstību un jaunu darba vietu izveidošanu Viļānu novadā” (ERAF finansējums – 2 700 000 EUR), taču tas netika virzīts tālāk projekta iesniegšanai 

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF finansējuma dēļ. 

 SAM 5.3.1. projekts “Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstīšana un uzlabošana, un pieslēgšanas 

iespēju nodrošināšana” noraidīts, jo projekta iesniedzējs SIA “Viļānu namsaimnieks” atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm. Lai gan projekta iesniedzējam – sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam tika dota atkārtota iespēja no 09.01.2019. līdz 30.09.2019. iesniegt atkārtoti projekta iesniegumu, tomēr SIA “Viļānu namsaimnieks” 

ar 2019. gada 8. maija vēstuli atteicās pretendēt uz ES fondu finansējumu SAM 5.3.1. projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā, jo atbilstoši 2018. gada pārskatam uzņēmuma 

finanšu situācija nav uzlabojusies. 

 SAM 4.2.2. priekšatlasē tika iesniegta 1 projekta ideja:  

“Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkai” (ERAF finansējums – 76 200 EUR); 

Vērtēšanas rezultātā šī projekta ideja netika virzīta tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF finansējuma dēļ. No 205 iesniegtajām 

projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. rādītājus. Viļānu novada pašvaldības projekta ideja vērtēšanas 

rezultātā ierindojās 82.vietā. 

 

(Informācija: Investīciju politikas departaments)  
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6. Darbaspēka migrācija 

Pašvaldība 

Strādā 

pie sevis 

(%) 

Brauc strādāt uz citām 

pašvaldībām 

Nodrošina darbu citām 

pašvaldībām 

Pašvaldība % Pašvaldība % 

Rēzeknes 

novads 
33,0% 

Rēzekne 29,6% Rēzekne 8,7% 

Rīga 22,7% Kārsavas novads 3,3% 

Viļānu novads 1,4% Viļānu novads 3,1% 

Ķekavas novads 1,4% Ciblas novads 2,1% 

Daugavpils 1,4% Ludzas novads 1,8% 

Mārupes novads 1,3% Dagdas novads 1,4% 

Kārsavas novads 0,6% Zilupes novads 1,1% 

Jelgavas novads 0,5% Riebiņu novads 1,1% 

Ludzas novads 0,5% Baltinavas novads 1,0% 

Preiļu novads 0,5% Aglonas novads 0,8% 

Rēzeknes 

pilsēta 
53,6% 

Rīga 26,9% Rēzeknes novads 29,6% 

Rēzeknes novads 8,7% Viļānu novads 9,3% 

Ķekavas novads 1,5% Kārsavas novads 8,2% 

Daugavpils 1,1% Ludzas novads 7,1% 

Mārupes novads 1,1% Ciblas novads 6,5% 

Kārsavas novads 0,8% Zilupes novads 5,7% 

Jelgavas novads 0,7% Varakļānu novads 4,9% 

Ludzas novads 0,7% Riebiņu novads 3,4% 

Viļānu novads 0,6% Dagdas novads 3,2% 

Stopiņu novads 0,5% Aglonas novads 2,2% 

Viļānu 

novads 
46,6% 

Rīga 25,5% Varakļānu novads 8,9% 

Rēzekne 9,3% Riebiņu novads 1,5% 

Rēzeknes novads 3,1% Rēzeknes novads 1,4% 

Varakļānu novads 1,8% Rēzekne 0,6% 

Jēkabpils 1,4% Krustpils novads 0,5% 

Mārupes novads 1,4% Ciblas novads 0,3% 

Daugavpils 1,2% Skrīveru novads 0,3% 

Ķekavas novads 1,0% Kārsavas novads 0,2% 

Salaspils novads 0,6% Aglonas novads 0,2% 

Preiļu novads 0,5% Ludzas novads 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (VSAA dati) 

Pašvaldība (pēc ATR), 

kurā strādās 

Pašvaldības nodarbināto  

personu īpatsvars, % 

Rēzeknes novads 62,9 

Rīga 25,2 

Ķekavas novads 1,5 

Daugavpils novads 1,4 

Mārupes novads 1,3 

Ludzas novads 1,3 

Jelgavas novads 0,9 

Salaspils novads 0,7 

Madonas novads 0,5 

Preiļu novads 0,5 
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7. Pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības veicināšanā 

Pašvaldība 

Grants – 

biznesa ideju 

konkurss 

Pašvaldības nekustamā 

īpašuma (telpu) 

izmantošanas iespēja 

uzņēmējiem 

Zemes un 

telpu nomas 

atlaides 

Rēzeknes novads jā jā nē 

Rēzeknes pilsēta nē jā jā 

Viļānu novads nē jā nē 

(No pašvaldību iesūtītajām anketām, 2019) 

 

8. Vispārējās izglītības iestādes 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. 

Rēzeknes novads 

Maltas vidusskola 528 

2. Nautrēnu vidusskola 207 

3. Kaunatas vidusskola 206 

4. Tiskādu vidusskola 187 

5. Dricānu vidusskola 151 

6. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu 

vidusskola 
102 

7. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 138 

8. Verēmu pamatskola 99 

9. Rēznas pamatskola 79 

10. Feimaņu pamatskola 72 

11. Gaigalavas pamatskola 69 

12. Jaunstrūžānu pamatskola 57 

13. Audriņu pamatskola 45 

Kopā Rēzeknes novadā: 1940 

14. 

Rēzeknes pilsēta 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 390 

15. Rēzeknes 6. vidusskola 588 

16. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 535 

17. Rēzeknes 5. vidusskola 478 

18. Rēzeknes 2. vidusskola 455 

19. Rēzeknes 3. vidusskola 447 

20. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 94 

21. Rēzeknes 4. vidusskola 445 

22. Rēzeknes sākumskola 478 

Kopā Rēzeknes pilsētā: 3910 

23. Viļānu novads Viļānu vidusskola 477 

24.  Dekšāru pamatskola 68 

Kopā Viļānu novadā: 545 

Kopā apvienotajā RĒZEKNES novadā: 6395 
 

Profesionālās izglītības iestādes: 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. Rēzeknes pilsēta Rēzeknes tehnikums (IZM pakļautībā) 990 

2. Rēzeknes pilsēta 
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskola (KM pakļautībā) 
43 

3. Rēzeknes pilsēta 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

(KM pakļautībā) 
141 

 

(Avoti: https://izm.kartes.lv, https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-

profesionalo-izglitibu/2018-2019-m-g-3 un pašvaldību mājaslapas) 
  



Pašvaldības profils — RĒZEKNES NOVADS 

21 

9. Pārvaldība un pakalpojumi 

9.1. Vienotie valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centri  

 Dricānu VPVKAC 

 Kaunatas VPVKAC 

 Maltas VPVKAC 

 Rogovkas VPVKAC 

 Viļānu VPVKAC 

 

VPVKAC ir izveidoti Rēzeknes un Viļānu novados. 
Vieta 

2018.g. 

VPVKAC Mēnešu 

skaits 

Pakalpoju

mu skaits 
Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī Skaita izmaiņas 

  Kopā Kopā Kopā 2016.g 2017.g 2018.g Vizuāli % 
14. Rēzeknes  17 1267 74,5  46,9 99,1 ↑↑ 111% 

5. Viļānu  36 6543 181,8 126,0 236,0 221,4 ↔ -6% 

 

* Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī 2018. gadā dalīts ar pakalpojumu skaitu vidēji mēnesī 2017. gadā. 

(Statistikas datu avots: www.pakalpojumucentri.lv, novada nozīmes VPVKAC sniegtie pakalpojumi no 2015. līdz 

2018. gadam, ranžēti pēc vidēji mēnesī sniegto pakalpojumu skaitu 2018. gadā) 
 

9.2. Pagastu pārvalžu izvietojums 

Pašlaik esošais 

novads 
Pagasti Pagastu pārvaldes 

Rēzeknes novads 1. Audriņu pagasts 

2. Bērzgales pagasts 

3. Čornajas pagasts 

4. Dricānu pagasts 

5. Feimaņu pagasts 

6. Gaigalavas pagasts 

7. Griškānu pagasts 

8. Ilzeskalna pagasts 

9. Kantinieku pagasts 

10. Kaunatas pagasts 

11. Lendžu pagasts 

12. Lūznavas pagasts 

13. Mākoņkalna pagasts 

14. Maltas pagasts 

15. Nagļu pagasts 

16. Nautrēnu pagasts 

17. Ozolaines pagasts 

18. Ozolmuižas pagasts 

19. Pušas pagasts 

20. Rikavas pagasts 

21. Sakstagala pagasts 

22. Silmalas pagasts 

23. Stoļerovas pagasts 

24. Stružānu pagasts 

25. Vērēmu pagasts 

o Rikavas pagasta pārvalde 

o Dricānu pagasta pārvalde 

o Stružānu pagasta pārvalde 

o Gaigalavas pagasta pārvalde 

o Nagļu pagasta pārvalde 

o Ozolmuižas pagasta pārvalde 

o Sakstagala pagasta pārvalde 

o Kantinieku pagasta pārvalde 

o Griškānu pagasta pārvalde 

o Čornajas pagasta pārvalde 

o Kaunatas pagasta pārvalde 

o Mākoņkalna pagasta pārvalde 

o Stoļerovas pagasta pārvalde 

o Ozolaines pagasta pārvalde 

o Lūznavas pagasta pārvalde 

o Feimaņu pagasta pārvalde 

o Maltas pagasta pārvalde 

o Pušas pagasta pārvalde 

o Silmalas pagasta pārvalde 

o Nautrēnu pagasta pārvalde 

o Audriņu pagasta pārvalde 

o Bērzgales pagasta pārvalde 

o Ilzeskalna pagasta pārvalde 

o Lendžu pagasta pārvalde 

o Vērēmu pagasta pārvalde 

Rēzeknes pilsēta 26. Rēzeknes pilsēta nav 

Viļānu novads 27. Dekšāres pagasts 

28. Sokolku pagasts 

29. Viļānu pagasts 

30. Viļānu pilsēta 

o Dekšāres pagasta pārvalde 

o Sokolku pagasta pārvalde 

 

(Avots: pašvaldību mājaslapas) 

http://www.pakalpojumucentri.lv/
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10. Pašvaldību sadarbība 

 Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgā pašvaldību iestāde “Rēzeknes 

speciālā ekonomiskā zona” (Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada pašvaldības) 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 
(Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada u. c. pašvaldības) 

11. Teritoriju ekonomiskās aktivitātes izvērtējums 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes veiktā “Latvijas administratīvo teritoriju 

ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstību izvērtējuma, izmantojot mobilā tīklā 

noslodzes datus” sākotnējie rezultāti 

 
 

Latvijas novadu klasteru raksturojums: 

 “Darbarūķi” – augsta aktivitāte darba dienās, bet vidēji zema aktivitāte brīvdienās. Tas ir 

Latvijas ekonomikas dzinējspēks, bet pilnībā neizmanto brīvdienu potenciālu. Nepieciešams 

attīstīt pakalpojumu sektoru un ir augsta atkarība no ekonomiskās aktivitātes svārstībām. 

  “Harmoniskie” – augsta aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Klasteris 

raksturojams ar līdzsvarotu attīstību, bet nepietiekamiem resursiem nākamajam izrāvienam. 

Atkarībā no prioritātēm, nepieciešams attīstīt ražošanas vai pakalpojumu sektoru, bet nepareizi 

izvēlētas prioritātes var sadrumstalot pieejamos resursus. 

  “Mērenie” – vidēja ekonomiskā aktivitāte darbadienās un brīvdienās. Klasteris raksturojams ar 

vienmērīgo aktivitāti, kur nav pietiekami izmantots resursu potenciāls. Nepieciešams paaugstināt 

darba produktivitāti un ekonomisko potenciālu, pretējā gadījumā samazinās ekonomiskā 

aktivitāte un reģiona attīstība. 

 “Apātiskie” – zema aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Ir brīvdienu 

potenciāls, bet zema ekonomiskā aktivitāte darbadienās. Nepieciešams attīstīt pakalpojumu 

sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju, draud reģiona degradācija. 

  “Atpūtnieki” vidēji zema aktivitāte darbadienās, bet vidēji augsta aktivitāte brīvdienās. Labi 

izmanto brīvdienu potenciālu, bet neizmanto darba dienu potenciālu. Nepieciešams attīstīt 
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ražošanas sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv vidēji augsta atkarība no 

iedzīvotāju pirktspējas līmeņa.  

 “Ballētāji” – zema aktivitāte darba dienās, bet augsta aktivitāte brīvdienās. Plaukst uz zeļ 

brīvdienās, bet klusums darba dienās. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt reģiona 

attīstības stratēģiju. Pastāv augsta atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 

 “Hedonisti” – minimāla aktivitāte darbadienās, bet maksimāli augsta aktivitāti brīvdienās. Nav 

ražošanas sektora ekonomiskā potenciāla. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt 

reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv maksimāla atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 
 


